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Dirancang Menjadi Pusat Kajian Hukum Kontrak Dan Bisnis

InfoUMA - Kualitas perguruan tinggi swasta di kota Medan tidak kalah

dengan kampus negeri. Bahkan untuk beberapa Prodi, mutu di kampus

swasta lebih baik. Universitas Medan Area, yang sudah berdiri sejak

tahun 1983, salah satu kampus terbaik itu, bahkan Kopertis Wilayah I

Sumut menetapkan Universitas ini menjadi Perguruan Tinggi Swasta

(PTS) paling sehat di Sumut. Sejak saat itu pula, Universitas Medan Area

atau yang biasa dikenal dengan UMA ini mulai mengukir banyak prestasi

di dibidang Tri Dharma .

Tak heran jika kini, UMA banyak dikenal oleh masyarakat luas sebagai

institusi pendidikan tinggi yang memiliki reputasi pendidikan berkualitas.

UMA memiliki tenaga edukatif berpengalaman dan professional baik

dalam pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Lokasi
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kampus yang sangat strategis dan nyaman serta asri untuk kegiatan

perkuliahan. Penerapan Penjaminan Mutu dalam bidang akademik oleh

Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan mutu (BP3M) UMA.

Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi Memiliki unit kegiatan

Mahasiswa menunjang kreati�tas mahasiswa bidang penalaran, olahraga

dan seni. Melatih mahasiswa dan alumni sebagai tenaga professional

yang siap kerja. UMA adalah PTS unggul di Sumatera Utara, terbaik dan

tersehat dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Dirjen

DIKTI) Di UMA terdapat berbagai fakultas, jurusan dan program studi,

mulai dari jenjang, S1 dan S2 serta sudah memiliki professor, maka tidak

heran di UMA memiliki guru besar terbanyak diantara kampus-kampus

swasta di Kota Medan Tak heran, jika kampus ini terus menjadi incaran

para lulusan Sekolah Menengah Keatas (SMA).

Jika anda bercita-cita manjadi hakim, jaksa, advokat , dosen serta ahli

hukum tidak salah jika memilih Fakultas Hukum UMA, karena mutunya

Sarana pra-sarana FH UMA akan mengantarkan anda para generasi

muda bangsa menjadi ahli hukum yang handal. Sebagi salah satu

kampus terbaik di Sumatera Utara tentu UMA yang beralamat Kampus di

Jl.Kolam Medan Estate No.1 dan kampus II Di Jl.Setia Budi Medan/Jl Sei

Serayu Medan ini memiliki kompetensi dan kualitas setiap fakultasnya.

Salah satunya FH UMA. Banyak hakim , jaksa, dan advokat kawakan, serat

politisi handal lahir karena pernah mengenyam pendidikan di FH UMA.

Kejari serang atas nama, Musa Dan Bupati Tapsel, Syahril Pasaribu salah

satu contoh kecil alumni FH UMA juga mampu tampil ke permukaan

sebagai tenaga advokat , jaksa ,bahkan hakim di dunia hukum Indonesia.

Tidak hanya, itu lulusannya banyak berperan pada berbagai bidang

kehidupan, mulai dari permerintahan, peradilan sampai kepada yang

aktif dan dan mengabdikan diri pada lembaga-lembaga langsung

mendorong pengembangan masyarakat.

Keberadaan lulusan FH UMA memberi warna tersendiri bagi setiap

aktivitas di negeri ini. Kuliah di FH UMA tentu memiliki banyak sekali

keuntungan . Selain, lokasi kampus Asri membuat nyaman. FH UMA ini

juga sudah lolos terakreditasi B, bahkan FH menajadi salah satu fakultas

unggulan, disamping fakultas-fakultas lainnya. Bagi anda yang memiliki

minat ke bidang hukum FH UMA adalah pilihan yang tepat seperti yang

kita ketahui bahwa saat ini persyaratan untuk masuk kedunia kerja lebih

deperketat lagi , unutk itulah tidak sedikit universitas yang terus

memperbaharui system pembelajaran agar setiap mahasiswa nya

mampu bersaing di dunia kerja.

Salah satu persyaratannya ialah anda berasal dari Fakultas atau program

studi yang sudah memiliki akreditasi minimal B . Jika adna masuk ke FH

UMA, tentu satu persayaratan unutk masuk ke dunia kerja sudah anda
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miliki dan lebih unggul diantara teman lainnya. Sistem pembelajaran

yang efektif. Sebagai salah satu fakultas yang memiliki akreditasi B Tentu

fh menyediakan menyediakan berbagai macam jenis sistem

pembelajaraan yang lebih efektif dan berkualitas.

Salah satunya ialah fasilitas ruang praktek dengan berbagai macam alat

yang lengkap dan hanya bisa anda temukan di UMA Karena itu menjadi

sebuah kebanggaan bagi siapa saja ketika berada di UMA dan berhasil

mendapatkan kursi di fakultas yang memiiki akreditasi terbaik di Sumut.

Kebanggan lainnya ini yang didapatkan ketika para dosen fakultas

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan kembali

mengenai materi perkuliahan yang kurang saya pahami. Sehingga,

mahasiswa dengan dosen bukan hanya sekedarnya, namun hubungan

yang terjalin sangat erat, dimana dosen mendukung setiap usaha dan

kegiatan mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan bakan kegiatan

PKM dan sebagaianya.

Semenjak diberi amanah Dr. Utary Maharany BARUS, SH, M.Hum menjadi

Dekan FH UMA, beberapa langkah terobosan yang dapat menjadi ikon

dan pembeda dengan fakultas lain salah satunya FH UMA dirancang

menjadi pusat kajian Hukum Kontrak Dan Bisnis. Kemudian memperkuat

Lembaga Badan Bantuan Hukum dan desa Binaan. Ditemui di ruang

kerjanya kampus 1 di Jl.Kolam Medan Estate Utary menjelaskan,

kehadiran FH UMA menjadi Pusat Kajian Hukum Kontrakakan sebagai

penanda dan pembeda dari fakultas yang lain. Tekad ke depan mampu

menghadirkan sosok fakultas bermartabat dan bukan hanya sekedar

konsep Selain itu FH UMA sebagai salah satu fakultas yang inovasi dan

kreativitas.

Utary ingin menjadikan FH UMA menjadi pusat kajian ilmu hukum yang

integrative, transpormatif dan kompretitif. Sedangkan visi adalah

menjadikan FH UMA sebagai penghasil praktisi dan teoritis hukum yang

professional dan bermoral Utary mengakui dinamika perubahan

masyarakat membawa berbagai masalah hukum baru. Globalisasi juga

berdampak pada perubahan hubungan antara Negara-negara di dunia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai perkembangan baik yang terjadi

akibat perubahan masyatakat maupun karena tuntutan globalisasi FH

UMA selaku penyelenggara pendidikan hukum di Indonesia siap

menjawab tantangan itu Program Studi Ilmu Hukum UMA selalu

berorientasi pada pendidikan juga menyesuaikan dengan orientasi

pengembangan di tingkat universitas yang berfokus pada pelyanan

pendidikan tinggi kepada masyarakat serta dapat menghadapi

tantangan-tantangan sebagai akibat adanya perubahan. Dalam era

perdagangan bebas, hukum mempunyai peran dan posisi yang strategis

karena perdagangan bebas akan memicu banyaknya kontrak bisnis

internasional yang permasalahannya akan semakin kompleks.

BERANDA SEKILAS UMA PROGRAM S1/S2/S3 UNIT SARANA KERJASAMA

ARSIP VIRTUAL TOUR

https://www.uma.ac.id/
https://www.uma.ac.id/#
https://www.uma.ac.id/#
https://www.uma.ac.id/#
https://www.uma.ac.id/#
https://www.uma.ac.id/page/kerjasama-uma
https://www.uma.ac.id/page/arsip
http://virtualtour.uma.ac.id/


Untuk itu deperlukan sumberdaya manusia yang mampu mengatasi

persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan dan penalaran

ilmiah. Untuk memenuhi hal tersebut, FH UMA menyelenggarakan

pembelajaraan secara terpadu guna membekali peserta/lulusan dengan

kaidah moral etika, pengetahuan dan keterampilan pengembangan diri.

Pelaksanaanya dilakukan melalui kegiatan kurikuler yang didukung oleh

kurikulum yang adaptif terhadap perubahan , serta lingkungan belajar

yang kondusif. Mahasiswa Fakultas Hukum UMA dirancang agar

partisipasinya mampu mengembangkan diri menjadi manusia rasional

ilmiah DIdampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawaty, dekan FH

UMA mengatakan, untuk menjawab tantangan global FH akan terus

meningkatkan SDM dosen di bidang hukum. Para dosen di FH selalu

diikut sertakan dalam semua kegiatan studi hukum di berbagai

perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negri. Fasilitas yang

lengkap, salah keunggulan FH UMA. Tak Heran, jika UMA terus diminati

masyarakat sumatera Utara pada umumnya. Jumlah mahasiswa FH dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Utary mengungkapkan, peningkatan jumlah mahasiswa tersebut

membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat untuk menguliahkan

anak-anak mereka di FH UMA. Karena itu, sambung Utary, FH UMA

memiliki komitmen menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum

kompetitif, baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan kebutuhan

masyrakat dan pemerintah.

“Untuk itu kami terus berupaya secara maksimal untuk mencetak lulusan

yang professional dan mampu berdaya saing dalam dunia “ katanya, Ia

menambahkan sesuai dengan visi dan misi fakultas FH UMA diharapkan

dapat menjadi pusat pendidikan ilmu hukum yang memberikan

konstribusi dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta

mendukung penegakan hukum (law enforcement) yang berkeadilan “Hal

itu kemudian kami jabarkan dalam penerapan kurikulum berbasis

kompetensi yang disesuaikan kebutuhan dan perkembangan

masyarakat.

Salah satu diantaranya dengan memberikan tambahan mata kuliah

kemahiran hukum yang meliputi penanganan perkara perdata. ,

penanganan perkara tata usaha, dan perancangan kontrak” tandasnya Ia

mengatakan, pihaknya akan berusaha mempertahankan kepercayaan

masyarakat tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik. Kegiatan

perkuliahan atau pendidikan di Fakultas Hukum ditunjang dengan

fasilitas lengkap. Antara lain, Ruang Kuliah dan Laboratorium Peradilan

Semu, Biro Konsultasi Klinis dan Bantuan Hukum (BKKBH). Pelatihan

Praktisi Hukum, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan

(KKL), E-Library (Perpustakaan), Jurnal Ilmiah, Sistem Administrasi
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Akademik dan Keuangan Online Kegiatan dari proses perkuliahan yang

diselenggarakan oleh FH UMA didukung oleh 23 dosen.

Para tenaga dosen ini memiliki kulaitas pendidikan S2 dan S3 serta

professor berdedikasi tinggi pada bidangnya. “Perlu kami sampaikan juga

saat ini Program Studi Ilmu Hukum (S1) status nya sudah terakreditasi

Nilainya B” Katanya. Pembenahan dan pengembangan secara terus

menerus dilakukan dalam lingkungan FH sehingga FH UMA memang

tidak pernah sepi akan peminat terbukti setiap tahunnya peminat selalu

meningkat. Siapa yang tak tertarik dengan satu jurusan ini yang dapat

memberikan kita masa depan cerah dan sangat diminati banyak orang ?

Apalagi kalau bukan Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas dan

jurusan yang diincar banyak orang.

Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia karena jurusan yang

satu ini sangat menjanjikan di masa depan. Di Indonesia saja ratusan

orang berbondong bondong dan berlomba mendapatkan kursi FH di

beberapa perguruan tinggi ternama dan terbaik Di Sumut salah satunya

UMA. M.Ferdinan Sembiring (Sumber : Waspada)

Kampus UMA Kampus UMA Sehat Kampus Terbaik Kampus Swasta Terbaik Kampus Di
Medan Kampus Internasiona
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logo-uma | Universitas terbaik menerapkan kampus digital dengan mendukung program kampus merdeka menjadi PTS favorit di sumut.
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© 2020 PDAI - UNIVERSITAS MEDAN AREA

FACEBOOK UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS
FAVORIT DI SUMUT.
TWITTER UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS FAVORIT
DI SUMUT.
INSTAGRAM UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS
FAVORIT DI SUMUT.
YOUTUBE UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS FAVORIT
DI SUMUT.

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223 Telepon : (061) 7360168, 7366878, 7364348 Fax : (061)

7368012

CALL CENTER : 0822-6777-1313, 0822-6777-1314, 0813-7095-7775

Email : univ_medanarea@uma.ac.id

Kampus II : Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112 Telepon : (061) 8225602, 8201994 Fax : (061) 8226331

HP : 0811 607 259
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